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ا حتتاج بالنـظام الداخـلي او ر
الى تعديل التشريع.  

wKš«b « ÂUEM «
{ مـاذا عن النظام الـداخلي من يكتبه
ومــاذا يـفــتــرض ان يــتــضــمن من وجه

نظرك?
- نـحن مع اسـتـقـاللـيـة االحتادات
ـبـية في عـملـهـا ولـكن تـبـقى األو
هي اعــلى جـــهــة تــتـــابع ريــاضــة
اإلجنـاز لـذلـك سـنـكـون حـريـص
ان يـتـضمن الـنـظام الـداخـلي هذه
الـــرؤيــــة امـــا من ســــيـــدون هـــذا
ـبيـة ال تعمل الـنظام فـاللـجنة األو
ــعـزل عـن الـعــديــد من اجلــهـات
الـرسمـية وغـير الـرسمـية كوزارة
الـــشــــبـــاب واالعالم الــــريـــاضي
وبعض الوزرات األخرى الساندة
كـــمــا يـــفــتـــرض ان ال يــتـــعــارض
الــنــظـام الــداخــلي  مع الــقــوانـ
العـراقـيـة الـنـافـذة ويـعـرض على
اجلـمــعـيــة الـعــمـومــيـة لــتـحــقـيق
طلوبة وكذلك مصادقة االغلبية ا
بية الدولية بحيث ال اللجنة األو
ــبي ــيــثـاق األو يــتــعــارض مع ا
واحلـقـيــقـة انـا اجـتــهـدت وكـتـبت
مقترح نظام داخلي يتكون من 45
مـادة حــاولت من خالله الــتــغـلب
ـــشـــاكل الـــتي أثـــيــرت في عــلى ا
ـعمـول به فأي الـنظـام الداخـلي ا
نـظـام جـديد يـفـتـرض ان يـصـحح
النظام القد ويتجاوز اخطاءه..

الــعـــبــادي وزاهــد نــوري وحــيــدر
اجلـمـيـلي واجراء لـقـاءات مـعهم
اعــتــقــد انـهــا غــيــر قــانــونــيـة اذ
ـبــيـة ان يـفــتـرض بــالـلــجـنــة األو
تكون مستقلة وهذا ما ذكره قرار
مـــجــلـس الــوزراء رقم 60 لـــســنــة
ارسة 2019 الذي اكد على 
عـمـلهـا بـاسـتـقاللـية كـمـا شـهـدنا
تــدخالت فـي الــهــيــئـــات الــعــامــة
الحتاد السـباحة فتـصاعدت حدة
شاكل مع الوزير لم اكن الباد ا
ـــــشـــــــاكـل في كل بــــافـــــتــــعــــال ا

االحوال.     
ـبـية { كـيف تقـيـيم قـانون الـلـجـنة األو

اجلديد?
- الــقــانــون اجلــديــد يــتــوافق مع
ـــســـودة الــتي رؤيــتـــنـــا حــسب ا
بية في وقت أرسلتها اللجنة األو
ســـــابق الـى جلـــــنــــة الـــــشـــــبــــاب
والرياضة النيابية بتاريخ 23 اب
2015 تقيمي ان القانون اجلديد
ــيــثـاق كـمــحــتــوى يــتــوافق مع ا
تاز ولـكنه كتب بي بشـكل  األو
بـاسـتـعــجـال لـتـجـنب الـعـقـوبـات
ــثـيـرة فــأهـمل بــعض الـقــضـايـا ا
لــــلــــجـــــدل كــــعــــمــــلــــيــــة أجــــراء
الكـات اإلداريـة االنـتـخـابـات او ا
كن ان تبرز لدينا والفنية لذلك 
ـسـتـقـبل احلـاجـة الى اجراء في ا
تــعـديالت بــسـيــطـة تـمـس جـوهـر
الــعــمل قــد نــسـتــطــيع جتــاوزهـا

فانا اسـكن في منطقـة زيونة بدار
ــــكن أي شـــخص ان ايـــجـــار و
يـتـأكــد من صـاحب الـعــقـار فـهـو
لــيس بــاسم زوجــتي كــمــا يــدعي

البعض
{ هل تـعــتـقـد ان جلــنـة الــقـرار كـانت

خطوة إيجابية على طريق اإلصالح?
- كــخــطـوة ال اعــتــراض عـلــيــهـا
ـــال ــــا تــــمـــنـح الـــدولــــة ا فــــطـــا
لالحتادات يفترض هناك متابعة
إلنـفـاقـهــا تـبـعـا لـلـوائح اخلـاصـة
بـالـصـرف وان تــكـون مـشـاركـات
الـفرق الـعراقـيـة تتـوافق مع رؤية
الـــدولــة وان تـــخـــضع لــتـــقـــيــيم
يـ ولـلـتـدقـيق اخلـبـراء األكـاد
قــبل وبــعــد الــصــرف ولــكـن كـان
ــكن ان تــطــبق هــذه اإلجـراءات
ـبيـة قـبل انـتـقال من اللـجـنـة األو
ــــؤســــســـة الــــصالحــــيــــات الى ا
احلـكومـية وفـقا أللـيات مـشتـركة
ــــــال الـــــعـــــام.. حتـــــافـظ عـــــلـى ا
االخــتالف لـم يــكن عــلى الــلــجــان
ـــشــــكـــلــــة ولـــكن ــــشـــتــــركـــة ا ا
االعــتـراض عـلى أعـضـاء في هـذه
الـلجـان حـيـث شكـل بـعضـهـا من
اشــخــاص خــســروا انــتــخــابــات
ـكتب التـنفـيذي.. نعم مـنطـلقات ا
اخلـطوة مـوفقة ولـكن إجـراءاتها
غيـر مـوفـقـة فـالقـرار كـان يـتـعلق

ــــالـي في حــــ  بــــاجلــــانـب ا
ـالية سـحب جمـيع الصالحـيات ا
واإلداريــــة وجتـــريـــد الــــلـــجـــنـــة
ــبـيــة من عــمـلــهــا األسـاسي األو
فـــــــضـال عن الـــــــتـــــــعـــــــــــامـل مع
االحتـادات وفق مـعايـيـر مـزدوجة
ــا حــذرنــا مــنــهــا وبـدون أي طــا

مساءلة من أحد.
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{ ثـمـة من يـرى ان صـراعك مع وزيـر
ا هو الـشباب أصبح شخصـيا أكثر 

موضوعيا?
ـكـتب التـنـفـيذي - رغم اخـتالف ا
مع وزيـر الـشـبـاب الـسابـق ولكن
لم اخـــــرج في يـــــومـــــا مـــــا بــــاي
تصـريح مضـاد ضد عبـد احلس
ـقابل عـبطـان ولكن عـندمـا أجد ا
يــحــاول االســتــصــغــار او فـرض
أشـــيـــاء خــارج صـالحــيـــاته.. من
حقي االعتـراض مثال صرحت ان
الــرواتب ســـتــصــرف من األمــانــة
الية ثم يخرج بيان من الوزارة ا
بــعــد ســاعــة يــجــردني مـن صــفـة
ــالـي ويـــحــتـــوي عـــلى األمـــ ا
إساءة وتسقيط  بدل من التفاهم
شترك ان هذه األمور تستفزني ا
ـــوضــوع كــانـــســـان ثم تـــطــور ا
فـارقة ان االعـتراض تـدريجـيـا  ا
ـــكـــتب الـــتــنـــفـــيــذي كــان عـــلى ا
كـمـنـظـومـة ولـيس اشـخـاص ثم
حتــولت االمــر الى قــبــول جــمــيع
ا فيها رعد نظـومة  اشخاص ا
حـــمــودي وفالح حـــسن وجـــمــيل

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «
ـنتـخب الـعـراقي وابن النـجف مـحـمد اسـتـقبل مـحـافظ الـنجف لـؤي الـيـاسري الـيـوم العب ا

قبلة . قاسم حيث  مباركاً لالعب البطل التوفيق والنجاح في البطوالت ا
نـتخب ـتألق  مع العـبي ا مـيزة الـتي قدمـها العـبنـا النـجفي ا ـكانـة ا واوضح الـياسـري : ا
نـتخب بـشكل عـام والعبـنا الوطـني في بطـولة اخلـليج الـعربي االخـيرة .  مـشيـراً : الى ان ا
.وقدم الـيـاسـري : درع التـمـيز بـشـكل خاص قـد رفـعو  اسـم ابنـاء احملـافظـة والـعـراق عالـيـاً
ـيز  مـتمـنيـاً له باسم احلـكومـة احمللـية وابـناء لالعـب محـمد قـاسم على مـا قدمه من لـعب 
ـستطـيل االخضـر .مضيـفاً : وسـيكون النجف االشـرف االستـمرار بـالتمـيز والـتألق داخل ا

ستقبل القريب عنواناً بارزاً في مجال لعبة كرة القدم . في ا
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ودع أبـــنــــاء مــــديـــنــــة دهـــوك
ــرحـوم والــوسـط الــريـاضـي ا
بــشـار مــصـطـفى نــائب رئـيس
ــبـــيــة ورئــيس الـــلــجــنـــة االو
الكــــمـــــة الــــعــــراقي احتــــاد ا
السـابق الذي وافـاه األجل إثر
نــوبــة قــلــبــيـة قــبـل ان يـوارى

الثرى في مسقط راسه
وظل الفـقيـد  حتى آخـر حلظة
في حــيــاته مــحــبــا لــهـوايــاته
الـريـاضـيـة ومـتـابع إلخـبـارهـا
عـبــر االتـصــال الــهـاتــفي مـعه
دون انــــقــــطــــاع   وســــاهــــمت
الـــشـــخـــصــيـــة  الـــريـــاضـــيــة
الــعــراقــيــة في تــطــويــر نـادي
دهــوك عـنــدمـا نــقل مع زمالئه

فـي إدارة الــــنــــادي  الــــفــــريق
الــكـروي  من الـدرجـة الـثـانـيـة
الى األولى  والـوصـول به الى
ـمـتـازة قـبل مـصـاف الـدرجـة ا
ان يشهد تـشكيل فرق مـختلفة
ـمـتازة حـيث كـرة الـسـلـة في ا
قـبل ان يــتـســلم مـهــام رئـاسـة
الكــــمـــــة الــــعــــراقي احتــــاد ا
وتــمـــكن مع إدارة االحتــاد من
قـيادة الـلعـبـة بخـطوات واثـقة
عـبر  إقـامة الـبطـوالت احمللـية
ــــشــــاركــــات اخلــــارجــــيــــة وا
وتـطـويـر الـكــوادر الـتـدريـبـيـة
والتحكيمية   وجنح في ادامة
ــبي عـالقــاتـه مع الــوسـط االو
عــنــدمــا عــمل نــائــبــا لــرئــيس
الـلــجـنـة لـفــتـرة غـيــر قـصـيـرة

2005 بـــــــــــــــدأت مـن عــــــــــــــام 
واســتـمـرت الكـثــر من عـقـد من
الــزمن  زادت فـيـهــا من مـحـبـة
العـامل في الـلجـنة واالحتاد
والـــوسط الـــريــاضـي بــفـــضل
ادارة األمور  بنزاهة  وتصدى
لــهــا  بــشــكل واضح ومن دون
تـعـقـيد  وال مـصـالح ومـحـاباة
وبـقي يـتـحـدث بـلـغـة واضـحـة
ن حـــــتـى مع الــــــفـــــرقــــــاء و
ــوانع امــام عــمــله وضــعــوا ا
وحاولـوا اكثـر من مرة إبـعاده
عن االحتـــاد ومـــنـــصب نـــائب
الرئيس  ألنه  حاول  تصحيح
الـعـمـل سـعـيـا  لـبـنـاء مـشروع
ــبي   لـكـن تـلك الــرغـبـة  لم او
تتـحقق ألنـها واجـهت مـطيات

vHDB  rOJ(« b³Ž

ـوجــبـهـا  تـصـنـيف االحتـادات اتـخـذت وزارة الـشـبـاب والـريـاضــة خـطـوة مـهـمـة 
واالحتادات واالحتادات فئة (ب)  الريـاضية الى ثالث فئات وهي االحتـادات فئة (أ) 
اكد ذلك وزيـر الـشـباب والـريـاضـة احمـد ريـاض لوسـيـلـة اعالم محـلـية .. فـئـة (ج)  
الي الـذي يتفق مع بـلغ ا وجب هـذا التـصنيـف فان االحتادات سـيخـصص لهـا ا و
حجم نـشاطه وتأثيره في الساحة الرياضية.. وشدد وزير الشباب والرياضة على ان
وفـقا لـتـصـنيف مـيـزانيـة عام  2020سـتـحـرم عدد مـن االحتادات من امـتـيـازات كثـيـرة
واشـار وزير الـشبـاب والريـاضة الى ان ي االحتادات الـذي ينـسجم مع الـنـظام الـعا
ـيـدالـيـات دولـيـة يـحـتـاج اهـتـمـامـاً خـاصـاً ورعـايـة هـنـاك احتـاد يـتـمــكّن من الـظـفـر 
ـسـتـوى اإلقلـيـمي ومـا يـحيط بـريـاضـتنـا يـسـتحق واحتـاد آخـر نـاجح على ا مـنفـردة

أما احتاد يهتم بنشر اللعبة نتعامل معه بحدود ذلك. اهتمامنا
ـالي لالحتـادات أكـدنا ـلف ا وقـال وزيـر الـشـبـاب والـرياضـة عـنـد اسـتالم الـوزارة ا
نحـكم ميـزانيـاتكم لـكنـكم ستـجتـمعـون مع جلنة لـرؤساء االحتـادات الريـاضيـة أننـا 
وثانـياً هل كـانت نتائج اخلبـراء لتعـرفوا أوالَ إن كـانت فعـاليـاتكم تفي بـالغـرض أم ال

وثالثاً تسدّدون السُّلف. منتخباتكم مفيدة للرياضة العراقية أم ال
ـالية الـتي رسمـتها وزارة الـشباب والـرياضـة لالحتادات الريـاضية خارطـة الطريق ا
نـتخبات الوطـنية لكل الـفئات العـمرية ولأللعاب تكثف االهـتمام بالـقيمة الفـنية ألداء ا
وال تـغـفل وزارة الـشـبـاب والـريـاضة ـردود الـنـوعي بـالـتزامـن مع ا الـريـاضـيـة كـلـهـا
نتخبات مسألـة حيوية جداً وهي القيمة الفنية للمنـافسات اخلارجية التي ستدخلها ا
سـاءلة هـمة جـدا في ا ـنافـسـات.. وازاء هذه الـطفـرة ا ومردودهـا في هذه ا الوطـنيـة
هو اكـثر االطراف اسـتفادة تـفوق  فان الـرياضي ا شـروعة لالحتادات الـرياضيـة  ا
من الـضـغط االيــجـابي الـذي سـتـمـارسه وزارة الــشـبـاب والـريـاضـة عـلى االحتـادات
إذ سيـوفـر االحتاد الـريـاضي مرغـمـا للـمـنتـخب الـوطني الـريـاضيـة في الحق االيـام 
و االحتاد الرياضي مناخـا تدريبياً يؤهله لتحـقيق نتائج جيدة  ولكل الفـئات العمرية 
ومـغـادرة الـفـوضى الـعـارمـة التـي كانت (مـكـره) في هـذه احلـالـة علـى برمـجـة عـمـله 
تـسـيـطـر عـلى عـمل مـعـظـم االحتـادات الـريـاضـيـة الـتي كـانت و ال تـزال تـرفع شـعـار
من ـستوى  نتـخبـات الوطنـية في البـطوالت والدورات الـرياضـية العـالية ا مشاركـة ا
وكـانت االحتـادات و ال تزال تـقدم الف مـسّوغ ومـسّـوغ لتـبريـر فشل شـاركة  اجل ا
وهنا اجزم ان وزارة الشباب والرياضة ال تطلب من االحتادات ـنتخب او ذاك  هذا ا
نتخبات الوطنية من الفوز و ال تطلب وزارة الشباب من ا عمال فـوق طاقتها االدارية 
ـصنـفـة التي سـتـدخل منـافـستـها ركـز االول في كل الـبـطوالت الـقاريـة والـدوليـة ا بـا
ولكن مـا هو مـؤكد ان الوزارة تـقدر وتـثمن العـمل النـوعي وتفرزه
او االجنـاز غــيـر احلـقــيـقي لـهـذا ــبـرمج  من الـعــمل غـيـر ا

االحتاد الرياضي او ذاك .
أشجـع وأسانـد وزارة الشـباب والـرياضـة على اخلـطوة
ـــهــــمـــة الــــتي اتــــخـــذتــــهـــا بــــتـــصــــنــــيف االحتـــادات ا
ومـسـاءلـتـهـا عـلى اسـاس ادائـهـا ومـردودها الـريـاضـيـة

ستكون ايجابية جداً . وثمرة هذا العمل 
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كرّمات بلعبة رفع االثقال جانب من ا

الــنـظـام الــداخـلي اجلــديـد يــكـتـبه
ـكـتب الـتـنـفـيـذي ويـعـرض عـلى ا
اجلمعيـة العموميـة للحصول على
ـــصـــادقــــة وقـــبل ذلـك يـــجب ان ا
يــتـوافـق مع اجلـهــات احلــكـومــيـة
لــضــمــان عــدم تــقــاطــعه مع رؤيــة
الدولة والـتشريعـات النافذة واي
اعتـراض مرحب به مالم يـتعارض
ـصــلــحـة ـبـي وا ــيــثــاق األو مع ا
الـعامـة.. عـمومـا لم يـتخـذ أي قرار
بــالــوقت احلــاضــر بــشــأن كــتــابـة
النظام الداخلي ولكن إذا اجلهات
احلــكــومـيــة تــعــتــرض عــلى عــمل
كـتب التنـفيذي وتـطالب بأجراء ا
انتـخابـات جديدة كـيف سيـجتمع
ويــقــر الــنــظــام لــكي جتــري وفــقه

االنتخابات?     
ــال { هــنـــاك من يــتــهــمـك بــتــوظــيف ا
ـــبي لـــلـــهـــيـــمـــنــة عـــلـى االحتــادات األو

الية? وبالتالي بقاؤك في األمانة ا
-  االنتـخابـات عبـارة عن حوارات
وتـــفـــاهــمـــات وعـــنـــدمــا رشـــحت
لالحتـاد الــسـبــاحـة تــوجـهت الى
الـهيـئة الـعامـة وحصـلت على 37
صــوتـا من 45 صــوتــا وبـدون ان
اعــد أحــد بـــالــســفـــر او الــرواتب
وعـــنــدمـــا تـــرشـــحت الى األمـــانــة
الي الية عام 2014 كان األم ا ا
وسوي يـواجه االتـهامات سـميـر ا
ذاتها بالهيـمنة واالستحواذ لذلك
رشـح لـلرئـاسـة ولـكـنه لم يـنـجح..

الـصـحـافـة لـيـسـت مـهـنـة وحـسب بل رسـالـة مــقـدسـة فـهي حـارسـة احلـريـة
وسـيف الـعـدالـة ونـور احلـق وصـوت االخـر مـهـمـا يـكن هــامـسـا حـيث تـتـيح
ــواقف وتـقـد لـلـجــمـيع ابـداء الــرأي وطـرح وجـهــات الـنـظــر والـدفـاع عن ا
إجابات ناجعة امام التساؤالت احلائـرة.. وقد وجهت الكثير من االتهامات الى
نـصرمـة.. لذا ـبيـة سرمـد عبـد االله خالل الـسنـوات ا ـالي للـجنـة األو األم ا
كـتب التـنفـيذي في أحـلك أيامه قررت الـزمان ان تـضيـفه لتـكون له صـوتـا وا

وذلك عبر هذا احلوار.
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ــالي ـــاذا تــقـــدم نــفـــسك األمـــ ا  }
بية واالنـتخابات األخيرة قد لـلجنة األو
 بـطالنـهـا من قـبل الـقـضـاء الـعراقي

وبقرار اكتسب الدرجة القطعية?
ــبــيـة وبــعــد عـام - الـلــجــنـة األو
 2003تعمل وفق نظام داخلي
مــصــادق عـلــيه من قــبل الــلـجــنـة
ـبـيـة الـدوليـة.. اقـصـد دوكان األو
وتعديالته في 10 حزيران 2013
وهــو نـظــام أسـاسـي مـعــتـرف به
كتب دوليا وقبل ان انتخب في ا
الـــتــنــفــيـــذي.. لــذا كل عـــمــلــيــات
االقـــتـــراع ســابـــقـــا ومــســـتـــقــبال
يـفــتـرض ان جتــري وفق الـنــظـام
الــداخــلي سـواء احلــالي او الـذي
ســيــعــدل او يــقــر.. االنــتــخــابـات
األخـيـرة الـتي جـرت لم اكـن طـرفا
فــيـهــا اثـنــاء احلــوار مع اجلـانب
احلـكـومي سـواء فـي اقـامـتـهـا او
ـبية الغـائها فـرئيس اللـجنة األو
هو مـن اجتـمع مع مهـدي العالق
وقـــصي الــســهــيـل وبــاسل عــبــد
ـهـدي ووزيـر الـشـبـاب ثـم عـقد ا
بـعـد ذلك لـقــاء مع رئـيس مـجـلس
ـهـدي وكـان الـوزراء عـادل عـبـد ا
ـــثل هـــنـــاك حـــوار أيــــضـــا مع 
ـبـيــة حـيـدر فـرمـان الـلــجـنـة األو
وأجـريت االنــتـخــابـات بــاعـتـراف
ـبية الدولـية لكن مع اللـجنة األو
وجــــود اشـــــكــــاالت فـي الــــداخل
وعـلى الــرغم من مــحــاوالت وزيـر
بـية الـشبـاب بـأقنـاع اللـجنـة األو
بــبــطالن االنــتــخــابــات اال انــهــا
كـانت مـصرة عـلى االعـتراف بـها
ـثلـها ن  كـما رفـعت احلـكومـة 
ـبــيـة قـانــون جــديـد لــلـجــنــة األو
ـحو كل اثـر سابق لالنـتخـابات
او الـــنـــظــــام الـــداخـــلي.. أيـــضـــا
بـيـة الدولـية رفـضت الـلجـنـة األو

ذلك كــــمــــا رفــــضت أي تــــشــــريع
ـــيـــثــاق عـــراقي يـــتـــعـــارض مع ا
عنى نحن معترف بنا بي..  األو
بـيـة الدولـية من قـبل الـلجـنـة األو
بــغض الــنــظـر عـن قـرار الــقــضـاء
الـعراقي كـمـا ان القـانون اجلـديد
ـبيـة منـحـنا الـشرعـية للـجنـة األو

الكاملة.
{ افهم من كالمك بانكم ال تنون إقامة
انـــتـــخــــابـــات جـــديـــدة فــــهل تـــظن ان
ال وهي احلـكومة العراقية ستمنحكم ا

ال تعترف بكم?
ـنـع الـدولــة من -  ال يــوجــد مــا 
ــال امــا االجــتــهـادات مـنــحــنــا ا
الـفـرديــة فـذلك بـحــثـا اخـر.. نـحن
حــالـــيـــا وبــعـــد تـــشـــريع قـــانــون
ـبـيـة أصـبح مـعـتـرف بـنـا في األو
الــداخل واخلـــارج ونــحن الــيــوم
بــصـدد تــصـحــيح قـرار الــتـمــيـيـز
عـطيات الذي اقـره القضـاء وفق ا
اجلـــــديــــدة ثـم ان اخلالف حــــول
بعض النقاط  حلها في القانون
اجلديـد كرفع األمـوال اخملصـصة
لـلـمـكتـب التـنـفـيـذي واسـتـقاللـية
االحتادات الرياضية لذلك ما هي
ـســوغـات في عــدم الـتــعـامل مع ا
مـكــتب تــنــفــيــذي مـعــتــرف به من
بـية الدولية ومنتخب اللجنة األو
من جـمعـيته الـعمـوميـة? إذا كانت
هــنــالك إجــراءات او اعــتــراضـات
عـلى بـعض الـشخـصـيات فـيـمكن

حلها وفق احكام القضاء.  
{ ثـمة من يـتحـدث عن شراءك دار في
مــنـــطــقــة زيـــونــة وشــقـق ســكــنـــيــة في
بـروكـسل وتـركـيـا واربـيل عـلى حـساب

ال العام ما هو تعليقك على ذلك? ا
- انفي نفيا قـاطعا وجود عقارات
عـائـدة لي خـارج الـعـراق واحتمل
مــــســــؤولــــيــــة ذلك وأحتــــدى أي
شخص يثبت الـعكس اما داخليا
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خـطـفت سـيـدات الــشـرطـة لـقب بـطـولـة
بــغــداد بـرفـع االثـقــال بــعــد ان جــمـعت
771 نـقـطة بـينـمـا حلت سـيـدات أربيل
ـركز الـثـاني وجـمعن 732 نقـطة ثم بـا
سـيــدات نـادي بالد الــرافـدين وجــمـعن
 739نقـطة وجـاءت سيدات احلـسيـنية

ركز الرابع وجمعن  38نقطة با
وحققت سيدات اربيل مركز الثاني في
بـطـولـة بـعد أن جـمـعت (٧٣٢) نـقـطة و
كـانت نــتـائج العــبـات اربــيل كـالــتـالي:
دريـا مـحـمـد جـعـفـر حـقـقت مـركز االول

في وزن(45)كغم. 

ان محمد جعفر حققت مركز االول وإ
في وزن (49) كغم. 

وايناس مـحسن حقـقت مركز االول في
وزن (59)كـغم. واسـراء مـحـسن حـققت
مــركـز االول في وزن (55)كــغم وجـوان
مــحـمــد حــقـقـت مـركــز الــثـاني في وزن
(49)كـــغم. واســـراء عـــزالــديـن حــقـــقت
مـــــركـــــز الـــــثـــــالث في وزن (55)كـــــغم.
واوش مـحسن حقـقت مركز االول في
وزن (71) كـغم. وريــان لــقـمــان حــقـقت
مركز االول في وزن (+87)كغم. ورازاو
لـــقـــمـــان حـــقــقـت مــركـــز االول في وزن

(64)كغم.
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بغداد

مـا اريـد ان أقـوله عـنـدمـا رشـحت
الـية لم اكن قادر نفسي لـألمانة ا
بي ومع ال األو على التصرف با
ذلك حــصــلت عــلى 32 صــوتـا من
33 صــــوتـــا بــــســـبـب عـــمــــلي في
اجلمعية العـمومية وما املكه من
مؤهالت جعل االخـرين يختاروني
بـاألجـمـاع تـقـريـبـا لم اسـاوم احد
او ابـــتـــز احتـــاد وبـــاإلمـــكــان ان
تـــســال احتـــادات تــعـــد نــفـــســهــا
مـعـارضة لـتـوجهـاتـنا مـثل احتاد
الــعـاب الــقــوى او احتـاد الــســلـة
وهــمــا من اكــثــر االحتــادات الــتي
بـية بعد تتقـاضى موازنة من األو
احتاد القدم عن حصول أي عملية
تـأخـيـر او مـسـاومـة عـلى األمـوال
اخملـصــصــة لـهــمــا وكـذلك بــقــيـة
االحتادات لم احاربهـا باستخدام
ــال ومن يــعــتــرض عــلى كالمي ا
بـــإمـــكـــانه الـــرد وان يـــثـــبت ذلك
بـالـوقـائع..  اليـوم وانـا مـجرد من
ـبـي ومـنذ 9 ـال األو الـتـصـرف بـا
أشهـر تـقـريـبـا.. أقـول وبـثـقة.. اذا
أجـــريت االنــتـــخــابـــات فــســـأفــوز
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ـبـيـة وبـتـوجـيه { يـقـال ان الـلـجـنـة األو
شـخصي من قـبلكم كـانت تقدم رواتب
شـــهــريـــة ومـــكــافـــئـــات وإيـــفــادات الى
ــســنـدتــكم في صــحــفــيـ واعـالمـيــ 

مختلف القضايا?

- اضـــعف مـــؤســســـة في الـــدولــة
الـعـراقــيـة ادارت الــعـمل اإلعالمي
ـبـية لـصـاحلـهـا هي الـلـجـنـة األو
لم تـستـخـدم او توظف االعالم في
عــمـلــيــة الــســيـطــرة او مــنــاصـرة
قـضــايــاهـا فــقــد مـنــحت احلــريـة
العـب ومـالكـــــــهــــــا جلـــــــريـــــــدة ا
الــصــحــفي الــعــمل بــحــريـة ودون
الــتــأثـيــر عــلى أراءهم لم يــتــصـد
احـــد مــنـــهم يـــومـــا الي صـــحــفي
ـبـية مـعارض لـعـمل الـلـجـنـة األو
فهم غيـر موجهـ كما احتدى أي
ـبية تـمنح شـخص يثـبت بان األو
رواتـب الى إعالمـــيــ يـــعــمـــلــون
نـظومـة اإلعالميـة للـجنة خـارج ا
اما مكـافئات الصـحفي الـعامل
العب ومـــجـــلــة خــارج جـــريـــدة ا
كـتب اإلعالمي فـنحن ـبيـة وا األو
قـلصـناهـا بـشكل كـبيـر جدا ان لم
اقل اننا وقفناها تـماما باستثناء
بية نـحه رئيس اللجـنة األو ما 
ــكــنـنــا االعـتــراض عــلـيــهـا اذ ال 
كـونـها ضـمن صالحـيـاته ولكـنـها
في كل األحـوال تـمنح لـلـمسـاعدة
وليس لـشراء الـذ  بل ان بعض
ن يـعـمـلـون ضـمن الـصـحـفـيــ 
ـبــيـة ــنــــظـومــة اإلعالمــيـة لـألو ا
ـكـتب كـانـوا يـنـتـقـدون أعـضـاء بـا
الــــتـــنــــفـــيـــذي دون ان نــــؤثـــر في
ــالي او قــنـــاعــاتــهـم بــالــضـــغط ا

اإلداري
ــــديـــر { مـــا حــــقــــيـــقــــة اخلالف مع ا
ــبــيــة جــزائـر الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة األو

السهالني?
- احـترم أفـكـار جزائـر الـسهالني
وقـــــد وجــــهـت لي الـــــعـــــديـــــد من
االنـــتــقــادات بـــســبب عـالقــتي به
وحتـملت وزر هـذه الـعالقة بـسبب
خـــصــومـــاته مـع اخــرين لـم يــكن
مـــنـــطــقـــيـــا ان أكــون ضـــد مـــديــر
تــنــفـيــذي يـعــمل بــشـكل صــحـيح
ولــــكن عـــنــــدمـــا بـــدأ الــــســـهالني
بـتـوجــيه الـنـقــد الى األمـ الـعـام
عبر وسائل االعالم وفي اجملالس
اخلــاصــة وجـدت لــزامــا نـتــيــجـة
ـهـنـية مع الـعالقـة الشـخـصـيـة وا
األمـ العـام ان ال أؤيـد ما يـصرح
به او يـعـلن عـنـه فـبـدات عالقـتـنـا
بــالــفـتــور وبــدا يـوجه لـي الـنــقـد
ــبـــطن في االعالم والـــعــلــني في ا
اجملــالـس اخلــاصـــة وعـــنـــدمــا ال
نتـخذ اجراء سـيظن االخـرون اننا
نخشى من ملفات  مسكوت عنها 
لـذلك حــصل مـا حـصـل في اتـخـاذ
الـقـرار ضده كـمـدير تـنـفيـذي نعم
اعــاده رئــيس الــلــجــنــة في فــتــرة
مـعـينـة ولـكـن كان ال بـد ان نـثـبت
امام اجلـميع انـنا ال نـخفي شـيئا
ــتــلك مـلــفـات وان الـســهالني ال 
ــدة ضـــدنــا.. لـــوذنــا بـــالــصـــمت 
احـتـرامـا لـلعـالقـة اإلنـسانـيـة.. ثم

اتخذنا القرار ضده.        

هيـمنة الـبعض على الـقرار ما
جعل من الـعمل لـليـوم مرتـبكا
وتــمـــنى في اخــر اتـــصــال لي
مـــعـه ان تــتـــطـــور الـــريـــاضــة
الـعــراقــيـة  وان تــتــخـلص من
ن عـبـثــوا فـيـهـا الـطـارئــ  
البل ســبــبـا فـي إربــاك الـعــمل
الـيــوم امــام حتـقــيق مــصـالح

شخصية ضيقة
ــرحــوم تـرك الــعــمل وفــضل ا
بعدمـا تعرض حلالـة اختطاف
حـــيـث الـــزمـــتـه الـــذهـــاب الى
قـــضــاء اخـــر ايـــام عـــمــره في
مـديـنة دهـوك حـتى يـوم وفاته
الرحمة لـلفقيـد ولذويه الصبر
والـسـلـوان وانـا لـله وانـا الـيه

راجعون
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أنـــهت إدارة نــــادي الـــشـــرطـــة
العراقـي أمس األحد تعـاقدها
مـع الالعـب شـــــيـــــركـــــو كــــر
ألسباب وصفتها باإلدارية في
قــــــــرار مــــــــفـــــــــاجئ وصــــــــادم
لالعب.وقـال مــصـدر مـقـرب من
الـالعب شـــــيـــــركـــــو كـــــر في
تـصـريـحـات صـحـفـيـة إن كـر
يـــجـــهـل أســـبـــاب إبـــعـــاده عن
الــفــريق دون ســابق إنـذار وأن

أعذار اإلدارة لم تكن مقنعة.
صـدر علـى أن شيـركو وشـدد ا
مــنـضـبط فـنــيًـا وإداريًـا بـدلـيل
أنه خــاض عـددًا من الــتـجـارب
ـالعب االحـــــــتــــــرافــــــيــــــة في ا

األوروبـــيــــة الــــتي أضــــافت له
الـكــثـيــر من اخلـبـرات.وأوضح
أن الــقـــرار غــريب جــدًا رغم أن
الالعب لم يدخر أي جهد خالل
باريات التي خاضها ببطولة ا
كـأس مـحمـد الـسـادس لألنـدية
ـسـتـوى األبــطـال سـواء عـلـى ا
الـــفـــني أو حـــتى عـــلى جـــانب
االنضباط وااللتزام التام الفتًا
إلى أن قــــرار اإلبــــعـــاد بــــعـــذر
إداري لم يجـد الالعب مبررًا له
تـــمـــامًـــا. يــشـــار إلـى أن نــادي
الــشـــرطـــة تــعـــاقـــد مع الالعب
شــيـركـو كـر قــادمًـا من نـادي
رايـنـدورف ألـتـاخ الـنـمـسـاوي

اضي. خالل شهر آب ا


